
 

 

Comunicado de Imprensa 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior através do Fundo Nacional 

de Investigação (FNI), realiza nos dias 08 e 09 de Março do ano corrente, as 13as 

Jornadas Científicas de Tecnológicas de Moçambique e o 13o Seminário Nacional 

de Divulgação dos Resultados dos Projectos Financiados pelo FNI.  

 

Com o evento pretende-se  criar uma plataforma de partilha e debate dos resultados 

da ciência, tecnologia e inovação realizadas em Moçambique nos últimos anos e 

criar sinergias no desenvolvimento da investigação científica e inovação tecnológica 

entre diversos actores dos países participantes. 

 

Os eventos sob lema “ Conhecimento Científico na era Digital, Impulsionando o 

bem-estar das Comunidades” esta aberto aos investigadores, especialistas, 

inovadores, empresas, estudantes, profissionais de diversas áreas de conhecimento 

e público que pretendam partilhar os seus resultados de pesquisa científica e 

inovações. Por seu turno, o 13º Seminário Nacional de Divulgação dos Resultados 

dos Projectos financiados pelo FNI esta aberto aos investigadores, especialistas e 

estudantes que tenham se beneficiado do financiamento do FNI nos últimos anos. 

 

Os temas de abordagem do evento serão nas seguintes áreas de conhecimento: 

Ciências Agronómicas, Animais e Florestais, Sustentabilidade Ambiental, Recursos 

Minerais, Ciências de Saúde, Etnobotânica, Água, Ciências Marinhas & Pescas, 

Energia, , Construção a baixo custo, Educação, Engenharia, Ciências Sociais e 

Humanas e Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 



Deste modo, convida-se a todos candidatos com trabalhos de investigação 

submetidos a prepararem e enviarem as suas apresentações à Comissão do Evento 

e aos interessados em participar sem trabalhos a candidatarem-se electronicamente 

através do link abaixo: 

1. https://eventos.fni.gov.mz/event/3/ 

 Submiss!ão das apresentações, até 5 de Março de 2023; 

 Sem trabalho por apresentar, até 6 de Março de 2023. 

 

 

 

Para eventuais esclarecimentos queira, por favor, contactar os seguintes números:  

 Manecas Alferes – +258 84 223 4500; manecasalferes@gmail.com 

 Márcia Nhacuongue – +258 86 903 1944; marcia.nhacuongue@gmail.com  

 Jornal Mbebe – +258 86 190 7750; jornal.mbebe@gmail.com 
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